
MÔ HÌNH NẾN NHẬT BẢN (Japanese Candlestick) 

- Đối với một cây nến TĂNG thì giá Open là giá mở 

cửa đầu tiên, Close là giá đóng cửa khi kết thúc cây nến 

đó, Body là độ dài cây nến. Tương tự đối với Nến giảm 

(màu đỏ). 

- Low và High được gọi là bóng nến, High là bóng trên 

còn Low là bóng dưới. Cần quan tâm đến chính xác 

bóng này để xác định các mức cản (Hỗ trợ và Kháng cự 

được tạo ra bởi các mô hình nến) 



Các mô hình nến: 

Doji candle là mô hình Nến Nhật phổ biến, đây là dấu hiệu cho 

thấy một đợt đảo chiều chuẩn bị xảy ra do lực mua/bán đang dần 

kiệt quệ.  

 

Ví dụ: Trên một xu hướng tăng, ở đỉnh tạm thời có một Doji thì 

khả năng đã có đỉnh, cơ hội SELL đã tới. Các Trader thường kết 

hợp thêm các công cụ chỉ báo khác...chứ không chỉ dựa vào mỗi 

một cây Nến để ra quyết định giao dịch, thế nên Doji chỉ là một 

mảnh ghép trong bức tranh đảo chiều. 

 

Ngoài ra, Doji còn đóng vai trò là công cụ xác nhận theo sau cây 

nến trước đó. Nếu nến Doji xuất hiện ở các mức cản  

 

Ví dụ: cản từ Trendline, kênh giá Channel, fibonacci retracement, 

pivot points….thì bóng nến đóng vai trò là cản “tâm lý”, sức cản 

lúc này rất lớn. 

1. Doji Candle 





2. Gravestone Doji ( Mưa sao băng) 

Gravestone doji là trường hợp đặc biệt của Nến Doji, nếu sau một 

Trend dài và xuất hiện mô hình Nến “Mưa sao bằng” thế này thì 

hơn 90% sẽ bắt đầu đảo chiều. 

 

Nếu đang giữ lệnh Mua thì đây là thời điểm nên chốt lời kẻo bị 

giảm lợi nhuận. 



3. Dragonfly Candlestick 

Dragonfly candlestick tương tự mấu nến Gravestone doji, dùng cho thị trường 

giảm giá tới đáy.   

 

Ảnh ví dụ cho thấy lực bán đã chấm dứt và một Trend tăng bắt đầu sau khi 

nến dragonfly xuất hiện. 



4. Spinning Top 

Spinning top là tên thứ 3 trong dòng họ Doji, nó xuất hiện cho thấy 

tình hình chưa rõ ràng, cần có cây nến theo sau để xác nhận chứ một 

mình cây này chưa nói lên điều gì, chỉ thể hiện cần cảnh giác và tiếp 

tục theo dõi các cây nến sau để có cái nhìn chuẩn xác hơn. 



5. Spinning Top Candlestick 

Spinning top candlestick là anh em song sinh với cây Spinning, chỉ 

khác ở chỗ có “mập” hơn, một chùm nến Spinning nhỏ sau khi đà 

tăng thể hiện số đông đang dè chừng, chờ động thái tiếp theo, có thể 

chỉ là một đợt nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại tăng mạnh hoặc cũng 

là dấu hiệu cho thấy đội lực tăng đã mệt mỏi và sắp sửa buông xui. 

Vào thời điểm này việc có thể làm là chờ đợi một cây nến Break out 

tăng hay giảm mạnh để quyết định. 

 



6. Shooting Star và Hanging Man 

Hanging man và shooting star là 2 cây nến báo hiệu giảm giá, thường hiện diện ở đỉnh núi, đặc 

điểm chính là mẫu nến này là có Body ngắn và bóng nến dài, tối thiểu là dài gấp đôi thân nến. 

 



7. Hammer và Inverted Hammer 

Hammer và inverted hammer candlesticks thường có mặt trong thị trường giảm 

giá và dầu hiệu của sự đảo chiều, khi thấy mẫu nến này thì tiếp tục đợi cây nến 

theo sau hoàn thành, nếu là nến tăng thì mua vào và cắt lỗ dưới bóng nến 

 





XÁC ĐỊNH HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ 



CÔNG CỤ FIBONACCI 

Fibonacci ( 1170-1240), tên đầy đủ của ông là Leonardo Pisano, được biết đến 
như một nhà toán học vĩ đại nhất của châu Âu thời trung cổ. Ông được sinh ra 
và lớn lên ở vùng Bắc Phi. Từ nhỏ đã theo cha đi khắp các vùng xung quanh bờ 
biển địa trung hải. Trong những chuyến đi của mình, ông có cơ hội gặp nhiều 
thương nhân và học kiến thức số học của họ. Ông là một trong những người đầu 
tiên truyền bá hệ thống số Ả Rập vào châu Âu.  Hệ thống số của chúng ta hiện 
đang sử dụng ngày nay dựa trên số mười chữ số với dấu thập phân và một biểu 
tượng đặc biệt (“số không”): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 0 
 
Dãy số Fibonacci: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144... 
Nếu tính tỷ số của một số chia cho số lớn hơn đứng kế nó sẽ được 1 tỷ lệ 0,618 
Nếu tính tỷ số của một số chia cho số lớn hơn đứng cách nó 1 số sẽ được 1 tỷ lệ 
0,382 
Tỷ lệ này gọi là tỷ lệ vàng 



Rounding Bottom (Đáy bầu) 

1. Mô hình tăng 

GIAO DỊCH THEO MÔ HÌNH NẾN 

Double bottom (2 đáy) 

Inverted Head & Shoulder (Vai-đầu-vai ngược) Ascending Triangle (Tam giác tăng) 



2. Mô hình giảm: 

Roinding Top Double Top 

Head & Shoulder (Vai-Đầu-Vai) Descending Triangle (Tam giác giảm) 



QUẢN LÝ RỦI RO 

1. Locking 

2. Switching  


